
Nabijte svůj NOOK		 1
Dříve než NOOK poprvé použijete, musíte jej nabít. Připojte NOOK pomocí propojovacího kabelu ke svému počítači.
Během nabíjení můžete NOOK používat.
Nabití NOOKu z Vašeho PC trvá přibližně 3,5 hodiny.
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micro USB port:
pro nabíjení a připojení k Vašemu počítači


Poznejte svůj NOOK		2
Vypínač
Pro zapnutí a vypnutí NOOKu stiskněte vypínač na zadní straně po dobu zhruba 2 sekund.
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Slot na microSD Memory Card
Na pravé straně lze nadzvednout krytku slotu pro mikro SD kartu.
Otáčení stránek
Posunutí o stranu vpřed nebo v seznamu nahoru.
Posunutí o stranu vzad nebo v seznamu dolů.
Dotykový displej E Ink Pearl
Váš NOOK je vybaven dotykovou obrazovkou pro jednoduché ovládání. Stránku otočíte pouhým dotekem nebo tažením prstu.
Tlačítko rychlé navigace
Stisknutím tohoto tlačítka probudíte zařízení ze spánkového režimu. Pokud je zařízení zapnuté, objeví se po stisknutí tlačítka ovládací panel.
Nastavení: první spuštění NOOKu  3
1. Přečtěte si a odsouhlaste všeobecné obchodní podmínky
NOOK zobrazí všeobecné obchodní podmínky. Přečtěte si je a pro odsouhlasení klepněte na Accept.
2. Zvolte časové pásmo
Vyberte své časové pásmo (např. standardní středoevropský čas), pak klepněte na Next.
3. Připojte se do Wi-Fi sítě
Pro registraci NOOKu a pro nakupování a stahování knih je nezbytné připojit se do Wi-Fi sítě.
4. Zaregistrujte svůj NOOK
Zařízení je třeba zaregistrovat a propojit s účtem Barnes & Noble (BN.com). Díky tomu získáte přístup ke knihám ve své NOOK knihovně a budete moci nakupovat nové knihy, časopisy nebo noviny. Zařízení je zaregistrováno a propojeno s účtem Knihovny geografie, přes který nelze nakupovat dokumenty on-line. Pro využití této služby využijte funkci Vymazat a znovu zaregistrovat zařízení v nastavení (Settings/Device info/Erase&Deregister device) a propojte NOOK s vlastním účtem u Barnes & Noble. 
Pokud už účet BN.com máte:
1.	Klepněte na tlačítko Sign in (přihlásit se).
2.	Vložte emailovou adresu a heslo svého účtu.
3.	Klepněte na Submit (potvrdit).
Pokud ještě účet BN.com nemáte:
1.	Klepněte na Create an Account (vytvořit účet).
2.	Do formuláře vyplňte své jméno, emailovou adresu, heslo atd.
3.	Klepněte na Submit.
To je vše, Váš NOOK je zaregistrovaný. Můžete nakupovat nové dokumenty na stránkách Barnes & Noble.
Domovská obrazovka 			4file_6.jpg
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Právě čtete
Na horní straně obrazovky je vždy zobrazena ikona otevřené knihy, která slouží jako zástupce pro otevření naposledy čteného dokumentu.
Stavový řádek
Stavový řádek zobrazuje čas, stav baterie a Wi-Fi připojení.

Co číst dál
Zde najdete doporučení pro další čtení od svých přátel nebo od Barnes & Noble.
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Tlačítko rychlé navigace
Stisknutím tlačítka rychlé navigace zobrazíte nebo schováte ovládací panel.
Ovládací panel
Klepnutí na kteroukoliv z ikon na ovládacím panelu otevře různé funkce Vašeho NOOKu - domovskou obrazovku, knihovnu, obchod, vyhledávání a nastavení.

Dotyková gesta 			5
NOOK můžete ovládat pomocí následujících dotykových gest.
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Odemkněte svůj NOOK
NOOK probudíte stisknutím tlačítka rychlé navigace a přetáhnutím ikony zámku doprava.
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Klepnutí a dvojité poklepání
Funkci nebo položku vyberete krátkým klepnutím na displej, dvojitým poklepáním na knižní obálku v knihovně pak zobrazíte dodatečné informace.
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Klepnutí a přidržení
Dotkněte se prstem obrazovky a přidržte jej po dobu 2 sekund. Dojde k otevření vyskakovacího okna, např. pro zvýraznění nebo vyhledání textu během čtení.

Dotyková gesta (pokrač.)		5file_16.jpg
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Rolování
Vertikální pohyb v seznamu po obrazovce
docílíte tažením prstu po obrazovce nahoru nebo dolů. file_18.jpg
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Tažení
Tažením prstu přes obrazovku vlevo nebo vpravo lze otáčet stránky nebo listovat v seznamu.

Čtení 						6
Vyhledání knihy
Tlačítko synchronizace
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Své knihy, časopisy a noviny naleznete v knihovně/Library. Do knihovny vstoupíte stisknutím tlačítka rychlé navigace a následným klepnutím na ikonu knihovny.
Otevření knihy
Knihu otevřete klepnutím na její obálku.
Otáčení stránek
Stránku knihy obrátíte:
•	Klepnutím na pravý nebo levý okraj obrazovky.
•	Tažením zprava doleva nebo zleva doprava.
•	Stiskem tlačítek pro obracení stránek po stranách.
Nastavení velikosti textu ad.
Během čtení klepněte doprostřed obrazovky, nebo na šipku „nahoru“ ve spodní části obrazovky, a otevřou se nástroje čtení. Lze nastavit velikost textu, typ fontu a další možnosti: 
•	Procházet obsahem a prohlížet poznámky a záložky.
•	Vyhledávat slova nebo fráze.
•	Přejít na určitou stranu.
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•	Objevte nové oblíbené čtení	7
Nakupujte v knihkupectví NOOK Bookstore
Nakupování na Vašem NOOKu je jednoduché a zábavné. NOOK Bookstore navštívíte takto:
1.	Připojte se k Wi-Fi síti.
2.	Stiskněte tlačítko rychlé navigace, otevře se ovládací panel.
3.	Klepněte na ikonu obchodu.
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Prohlížení seznamů bestsellerů a kategorií
Klepnutím na tlačítko Browse zobrazíte doporučené knihy, bestsellery a dokumenty tříděné podle kategorií.
Vyhledávání v obchodě
Klepnutím do pole vyhledávání se zobrazí klávesnice. Vyhledávat lze podle titulu, jména autora nebo tématu.
Nakupujte jedním klepnutím
Jakmile je Váš účet u Barnes & Noble a platná platební karta nastaveny, nákup uskutečníte pouze jediným dotekem prstu. Jednoduše se dotkněte tlačítka Buy vedle požadované knihy nebo periodika. Klepněte na tlačítko Confirm a NOOK dokument automaticky stáhne a umístí na domovskou stránku a do knihovny.
Další informace				8
Uživatelská příručka
Přečtete si úplnou uživatelskou příručku (anglicky) pro získání podrobných informací o funkcích NOOKu. Příručka je již umístěna v knihovně Vašeho zařízení.
Uživatelská podpora
Pro další informace (např. videotutoriály, pdf verze uživatelské příručky, FAQ atd.) navštivte stránku NOOK.com/support. 


